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Научен советник / Редовен професор 

 

Основни биографски податоци и работно искуство:  

Родена 15.09.1965 год.во Скопје.  

Во Институтот за фолклор е вработена од април 1990 година.  

Во периодот 2001-2009 на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, 

УКИМ, хонорарно е ангажирана како наставник на последипломските студии по 

Етнологија на Македонците, за предметот Социјална култура на Македонците.  

 

Образование:  

1989 - Дипломирала на студиската група географија - насока: етнологија на Институтот 

за географија - Природно-математички факултет, УКИМ, Скопје и се стекнала со 

стручно звање - дипломиран етнолог.  

1994 – Магистрирала на Одделот за етнологија на Филозофскиот факултет на 

Универзитетот во Белград и се стекнала со звање – магистер на етнолошки науки.  

2000 – Докторирала на Природно-математички факултет, Институт за географија, 

Завод за етнологија при УКИМ Скопје и се стекнала со научен степен – доктор на 

етнолошки науки.  

 

Полиња на интерес:  

Етнологија, обреди, обичаи, верувања, народна религија, фамилијарна структура, 

сродство, социјална култура, традиционална и современа народна култура  

 

Научно-истражувачки проекти:  

-Континуитет и промена на фолклорот во Македонија (Институт за фолклор „Марко 

Цепенков“, финансиран од Министерство за наука на РМ, истражувач).  

-Современата состојба на фолклорот во Куманово и Кумановско (ИФМЦ, финансиран 

од МНРМ, истражувач 1991-1997).  

-Натприродните суштества во македонскиот фолклор (ИФМЦ, финансиран од МНРМ, 

истражувач).  

-Структурата и симболите во обичаите, обредите, архитектурата и текстилот (ИФМЦ, 

финансиран од МНРМ, 1998-2000, истражувач). 

 -Современата состојба на фолклорот во Охридско-струшкиот регион (ИФМЦ, 

финансиран од МНРМ, 1997-2002, истражувач).  

-Пирајхме - археолошки, историски и етнолошки истражувања на обредната култура на 

Тракијците, Дарданците и Пеонците (Народен музеј во Куманово, Министерството за 

култура на РМ, 2001-03, истражувач).  

-Вербална и невербална комуникација во сферата на социјалната и духовната култура - 

обичаите, обредите и верувањата (ИФМЦ финансиран од МНРМ, 2001-03, 

раководител). 

 -Нова фолклорна методологија (ИФМЦ, финансиран од МНРМ, 2003-2005, 

истражувач).  

-Традиција во секојдневие (ИФМЦ, финансиран од МОН, 2004-06, раководител).  

-Урбан фолклор (ИФМЦ, финансиран од МОН, 2004-06, истражувач)  

-Помеѓу традицијата и современоста: етнолошко-фолклористичко истражување на 

народната култура (ИФМЦ, МОН, 2009- , раководител).  



-Фолклорно наследство: истражување и дигитализавија (ИФМЦ, МОН, 2009- , 

истражувач).  

-Фолклорни наративни теории и современи пракси (ИФМЦ, МОН, 2009- , истражувач) 

-Промените во календарската обредност по општествено-политичките настани од’90- 

ите години на XX век (ИФМЦ, МОН, 2010- , раководител).  

-Фолклорот и народната култура на македонската Горанска заедница во Македонија, 

Косово и Албанија , ИФМЦ финансиран од Министерство за култура за 2013 год., како 

проект од национален интерес во културата од областа на меѓународната соработка за 

2013 година -2013, истражувач).  

-Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, 

фолклористички и етномузиколошки аспекти (Меѓународен научно-истражувачки 

проект финансиран од МАНУ и БАН, 2014-16, истражувач).  

-Културна интеграција и стабилност на Балканот (Меѓународен научно-истражувачки 

проект финансиран од МАНУ и БАН, 2014-16, истражувач).  

 

Предавања одржани на покана на универзитети:  

-2008: Предавање одржано на XLI меѓународен семинар за македонски јазик, 

литература и култура, Охрид, 11-28 VIII 2008, со наслов: „Социјални аспекти на 

сродничките односи кај Македонците: традиција и современост“.  

-2011: Предавање на Workshop “Contemporary Ritual Kinship”, 22-23 September 2011, во 

организација на Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Germany: “Social 

dimension of god parenthood in macedonian families: tradition and contemporaneity.”  

-2012: Предавање одржано на 27.3.2012, година на покана на Institute of Slavonic 

Philology, Nicolaus Copernicus of Toruń, во Полска: „Ritual kinship in balkan context with 

special emphasis on macedonian tradition.“  

-2012: Предавање одржано на 30.3.2012 година, на покана на Институтот за славистика 

при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ во Познањ: „Свадбената обредност со посебен 

осврт на категоријата чесност.  

-2012: Предавање за Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје, на 

отворањето на II интердисциплинарна, меѓународна научна конференција 

„Балканскиот фолклор како интеркултурен код“, 28-29 март 2012, во организација на 

Институтот за славистика при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ во Познањ и 

Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје.  

‐2016: Учество на панел дискусијата „Сличностите во турските и македонските 

поговорки и идиоми“, во организација на Турскиот културен ценар Јунус Емре (Yunus 

Emre Enstitüsü) и Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ со тема: „Заемните 

влијанија во пословиците и поговорките во врска со верувањата и обредноста во 

семејниот живот кај Македонците и Турците“.  

 

Останати активности:  

Од 2001 година е раководител на Одделот за етнологија.  

Раководител е и на студиската програма по Фолклористика од втор циклус од 2014 

година.  

Учествувала на над 50 научни собири во земјата и странство.  

Има 5 самостојно изработени елаборати и 1 заеднички елаборат за валоризација и 

ревалоризација на културни (фолклорни) добра за потребите на Управата за заштита на 

културното наследство и Министерството за култура на РМ.  

Активна е на полето на склучување договори за соработка, во рамките на кои 

произлезе еден одржан научен собир во организација на ИФМЦ и Институтот за 



славистаика при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ од Познањ во 2012 година од кој 

произлезе и Зборник.  

Во 2016 година се одржанаучната округла маса „Традиција и современост во 

Македонија и Србија“, во организација на ИФМЦ и Етнографкиот институт при 

САНУ, Белград. Од оваа конференција во 2017 година, исто така прозилезе и истоимен 

зборник на трудови.  

 

Уредништва:  

Главен уредник заедно со Јоанна Ренкас на Зборникот Балканскиот фолклор како 

интеркултурен код ІІ, Институт за фолклор “Марко Цепенков” и Институт за словенска 

филологија, Универзитет „Адам Мицкјевич“, Скопје-Познањ, 2015. 

 

Награди:  

1994: „Д-р Боривоје Дробњаковиќ“ доделена од Етнографскиот музеј во Белград и 

Катедрата за етнологија на Универзитетот во Белград, за најдобро изработена 

магистерска теза во тековната 1992 година.  

 

Библиографија:  

Монографии:  

2020. Избор од етнолошките материјали од Архивот на Институот за фолклор за 

периодот 1952-1962 година. Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, CD –

издание (коавторство со Зоранчо Малинов) 

2020. Ритуалното сродство во народната култура: сеќавање и шретставување на 

минатото преку религиско-обредна пракса. Посебни изданија кн. 87, Институт за 

фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, 2020. 

2019. Побратимството во народната култура: Побратимството на Говедар Камен. 
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2008. Категориите близина и дистанца: етнолошко-антрополошко истражување во 

народната култура. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, Посебни 

изданија, кн. 72, Скопје./ The categories proximity and distance:ethnological-

anthropological research of the folk culture. Institute of folklore “Marko Cepenkov” – 

Skopje, Special editions, vol. 72, Skopje.  

2008. Етнографија на современиот семеен живот во македонското семејство. 

Традициски и нови културни модели во обредноста и семејниот живот. Институт за 

фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, Посебни изданија, кн. 70, Скопје./ Ethnography of 

contemporary family life of the Macedonian family. Traditional and new cultural modules in 

rituality and family life. Institute of folklore “Marko Cepenkov”-Skopje, Special editions, 

vol. 70, Skopje.  

2005. Систем на сродство кај Македонците. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – 

Скопје, Посебни изданија, кн.59, Скопје. /System of kinship among Macedonians. Institute 

of folklore “Marko Cepenkov”-Skopje, Special editions, vol. 59, Skopje.  

2002. Свадбата како обред на премин кај Македонците од брсјачката етнографска 

целина. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, Посебни изданија, кн. 43, 

Скопје. / Wedding as a rite of passage among Macedonian brsyak ethnographic entirety. 

Institute of folklore “Marko Cepenkov”-Skopje, Special editions, vol. 43, Skopje.  

1998. Пролетните обичаи, обреди и верувања кај Мијаците. Институт за фолклор 

„Марко Цепенков“ – Скопје, Посебни изданија, кн. 30, Скопје./The spring costumes, rites 

and beliefs among the Miaks. Institute of folklore “Marko Cepenkov”-Skopje, Special 

editions, vol. 30, Skopje.  

 



Статии и прикази:  

2020. „Ритуално сродство и мултикултурализам“. Етнолог, бр. 19, Скопје.  

2020. „Предизвици на современите фолклористички и етнолошки истражувања“. 

Македонски фолклор, год. LI, бр. 77-78, Скопје, стр. 49-60. 

2019.  Ritual kinship in some calendar celebrations a case study of the celebration of 

epiphany in Macedonia, in: Prospects for Anthropological Research  in South-East Europe. 

Editors Marina Martynova -  N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and 

Anthropology Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; Ivana Bašić Institute of 

Ethnography, Serbian Academy; Moscow – Belgrade, 67-87. 

2019. Од терен до научен текст: методолошки и етички прашања при теренските 

истражувања. Македонски фолклор, бр. 75, 5-21. 

2019. „Скуталче“ – детето во свадбените обреди. Во: ФОЛКЛОР – ТРАДИЦИЈА – 

ЈАЗИК. Зборник на трудови од научниот собир одржан на 17 и 18 мај 2018 година. 

Едиција во чест на Благоја Корубин, Јазикот наш насушен, Редактор на едицијата: 

Снежана Велковска. Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Институтот за македонски 

јазик „Крсте Мисирков “ – Скопје. Скопје, стр. 169-179.   

2018. Holiday and cultural memory: the example of Ilinden in the collective memory of 

Macedonians in: Słowiańska Wieża babel. Tom 1, Kultura I dialog. Pod redakcja Justyny 

Czai, Iriny Jermaszowej, Moniki Wójcaik Bogusława Zielińskiego. Uniwersytet im Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Seria Filologia Słowiańska nr 40, Wydawnictwo Naukowe UAM 

Poznań, 165-175.  

 2018. Употребата на ритуалното сродство во современ контекст, во: Македонски 

фолклор, бр. 73, Скопје, 53-65.  

2018. Прилепските мечкари: семантичкосимболичко значење, во:  обреди и фестивали 

под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденциja. Прилеп: ЈНУ Институт за 

старословенска култура – Прилеп, Општина Прилеп - локална самоуправа, стр. 53-71.  

2018. Предењето и предилките  во балканските народни култури и некои паралели со 

европските култури. Balcanoslavica, vol. 47, No 1, 141-154.   

2018, Животинскиот код во свадбената обредност: културни паралели меѓу Македонија 

и Русија. ФИЛКО. Филологија, култура и образование. Зборник на трудови. Штип, стр. 

507-513. 

2017. Придонесот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во развојот на 

македонската етнологија. Етнолог, бр. 18, 20-39. (коавторство до Малинов, З.)  

2017  Spritual kinship in Balkan context with special emphasis on tradition and modernity of 

Macedonain families, in: Македонски фолклор, год. XXXIX, бр. 72, 45-62. 

2017. Мотивот „предење“ во балканските народни култури со посебен осврт на 
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398.332.1(=163.3)  

2017.‘Deaf Wedding': The Time in the Beliefs and Ritual Practices of the Female Folk 

Healers / Wizards Гласник Етнографског Института, 2017, бр.1, CIP 39(05); три пута 

годишње. - Друго издање на другом медијуму: Гласник Етнографског института САНУ 

(Online) = ISSN 2334-8259 ISSN 0350-0861 = Гласник Етнографског института COBISS. 

SR-ID 15882242.  

2017. „Day and night in the beliefs and ritual practices of the female folk healers / wizards“. 

In:SoleLuna presso gli slavi meridionali, I, a cura di Ljiljana Banjanin Persida Lazarević Di 

Giacomo Sanja Roić Svetlana Šeatović. Slavica Collana di studi slavi diretta da Giovanna 

Brogi Bercoff e Mario Enrietti, 14, Volume pubblicato con il contributo di: – Dipartimento di 

Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi «G. d’Annunzio» Chieti-

Pescara (Fondo di Ricerca d’Ateneo) – Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e 



Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino (Fondo per la Ricerca Locale) – 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca., Il,. Edizioni dell’Orso 

Alessandria.© 2017 Copyright by Edizioni dell’Orso s.r.l., 67-82.  

2017. „Претставување на традицијата преку свадбените културни манифестации“. Во: 

Традиција и современост во Македонија и Србија.Скопје: Институт за фолклор, 71-89. 

2017. „Современи семејни празнувања – некои компаративни споредувања во 

Македонија и Бугарија“. Во: Проекции на културните традиции: България-Македония. 

Българска Академия на науките, Институт за етнология и фолклористика с’с 

етнографски музей, София,  

2017, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, стр. 83-103. 2016. Обредните 

личности кум и старосват во свадбата: стрктуралнофункционален и комуникациски 

приод. Македонски фолклор, бр. 71, Скопје, 39-54.  

2016. „Статусот ‘невеста’ во обредноста и делови од носијата кај Македонците 

соисламска религија“, во: Македонците со исламска религија во историски и 

современконтекст. (Наученсобир) Комисија за односи со верските заедници и 
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2016. „Љубовна магија и брак“, во: Зборник од Меѓународна научна конференција 

Заљубовта, во организација на Здружението за компаративна книжевност на 
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ofEthnology and Antrhropology, Skopje, 38-53.  
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